
 

Página 1 de 1 

                                

TEXTURA EMBORRACHADA DESIGN 
HIDRORREPELENTE 

 
A propriedade emborrachada desta textura permite-a 
trabalhar, dilatar e retrair sem causar trincas e ou fissuras.  
Diferente grau de dilatação e retração de diferentes tipos de 
substratos, não causará trincas nesta textura.  
Textura para quem busca criar efeitos sofisticados em suas 
paredes. Possui um acabamento levemente arenoso. Sua 
formulação exclusiva promove grande resistência à abrasão, 
ancoragem, repelência a água. Poderão ser criados diversos 
tipos de acabamentos de acordo com o tipo de ferramenta 
de aplicação utilizada. Indicada para áreas externas e 
internas. 

 

 

 

Secagem: 
Ao toque:       30 minutos  
Entre demãos: 4 horas 
Cura Final:     72 horas  

Embalagens / Rendimento: 
Galão (3,6L):         3-6 m2/demão 
Lata (18L):         15-30 m2/demão 
Barrica 25Kg: 12,5-25 m²/demão 

 

 

 
Aplicação: 
Utilizar desempenadeira de 
aço, espátulas, rolos de 
texturizar, rolo de nylon, rolo 
de espuma, broxa. 

 

 

 
Diluição: 
Produto pronto para o uso. 
Não é recomendada a diluição, porém 
dependendo do acabamento desejado 
diluir no máximo 10%. 

 

 

 
Acabamento: 
Fosco. 

 

 

 
Cor: 
Branca. 
Disponibilidade de fabricação de cores 
sob encomenda.  

 
Não aplicar com temperatura inferior a 5°C e ou umidade superior a 80%. 

 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95) 
SUPERFÍCIES COM GORDURA OU GRAXA: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e 
esperar secar.  
PARTES MOFADAS: Lavar com solução (1:1) de água e água sanitária, escovar toda área afetada, enxaguar 
bem e aguardar a secagem da superfície. Usar luvas. 
REBOCO E CONCRETO NOVO: Deixar a superfície curar por 30 dias e aplicar o Fundo Preparador de Paredes. 
REPINTURA: Sobre superfície em bom estado, lixar e eliminar o pó. Em superfícies acetinadas ou brilhantes, 
lixar para eliminar o brilho. Retirar a poeira com um pano umedecido em água.  
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: Aplicar Massa Acrílica ou Massa Corrida (interior) em camadas finas, até nivelar a 
superfície. 
REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES CAIADAS, COM PARTÍCULAS SOLTAS E MAL ADERIDAS OU PAREDES 
COM A PINTURA EM MAL ESTADO: Remover o máximo possível, lixando e escovando. Eliminar toda a poeira e 
aplicar Fundo Preparador de Paredes. 


